
Datum: 2015-11-28 Start: 07:30 Hemma: Tidig kväll Utflyktsmål: Västerås- Classic Marknad. 
FÖRARE BIL PASSAGERARE 
Atso Volvo 745:a Mariana, Måna och Patrik 
Jonas Toyota Rav4 Madeleine, Rolf och Åke 
Tomas Mercedes 2003 Barnbarn… 
Hans Volvo V70XC Janet 
Väder: En och en halv av fem. Blåsigt, mulet, fem plusgrader och duggregn - bara snöglopp eller småspik som fattades. 
Info: Som vanligt fick vi parkera långt borta. Hans hittade plats mycket närmare. Men man piggnar till. Vi fikade i 
sedvanlig ordning innan vi gjorde entre´. Många säljare men det blir mer och mer loppis samt nya retro grejer och allt 
mindre ”riktiga” bilgrejer. Bilgrejer är typ kromattiraljer, navkapslar, skärmar och lampor samt lyktglas. Hälleforsare vi 
såg var Willy, Almqvist och Holst. Sen mycket moped prylar. Men det är en kul utflykt i November rusket. Det 
inhandlades tomte, en viking, julkort i gammal stil, instruktionsbok Olds, neonklocka Olds, gammal trampbilkaross, 
slippapper, polertrissor, klistermärken, tygmärken, böcker, griffeltavla, godis, CD instruktionsbok De Soto m.m. Vi kom 
in ca 10:00 och gjorde två rundor - det behövs. Vi tog en burgare typ 12:00 och de var bättre stekta i år än förra året. 
Klockan 14:00 samlades vi igen och var klara. Atso och gänget var inte riktigt klara så de hängde inte med in i stan för 
att äta. De åt på Dinners i Arboga. Hans, Janet, Madde, Rolf, Jonas och Åke åkte in till city och käkade på Texas 
Longhorn - det blev Entrecote, Ryggbiff och Oxfile´. Därefter skildes vi åt och åkte trötta och glada hemåt. 

    

   

  

Bild1: Vy över folkhavet i ABB Arena. Men på e-m tunnar det ut snabbt. En väldigt trevlig Marknad. 
Bild2: Jonas, Janet (slickar bort godissocker), Madde, Hans och Åke efter två rundor och färdiga för att åka äta stek.  
Bild3: England 1949. Triumph Roadster och en Anglia E494A på 0.9 liter och 23 hk. Båda 4-cylindriga.  
Bild4: Mariana, Jonas och Åke i fikatagen innan vi gör entre´. Gott med kaffe och en macka, efter en tidig morgon. 
Bild5: Jahaja,så står det en Cuda 1971 med 440 och manuell låda utanför entre´n när vi är klara för dagen–bara så där. Vill ha… 
Bild6: Mätta efter rejält med kött på Texas Longhorn. Entrecoten gränsfall igen enligt Åke. Jättetrevlig avslutning på dagen.  


